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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ
ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ
Για την υποβολή αιτημάτων για χορήγηση αντιγράφων από φάκελο οικοδομικής άδειας μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε σύνδεση με τους κωδικούς TaxisNet της ΓΓΠΣ ή να πραγματοποιήσετε εγγραφή στο
chania.gr όπου πρέπει πρώτα να συμπληρώστε τα παρακάτω απαραίτητα στοιχεία και στη συνέχεια να
προβείτε στη διαδικασία ταυτοποίησης – αυθεντικοποιήσης η οποία απαιτεί επιτόπια φυσική παρουσία
Βήµατα Υποβολής
1) Είσοδος στη δικτυακή πύλη

2) Μετά την είσοδο στη δικτυακή πύλη του ∆ήµου Χανιων www.chania.gr , επιλέγετε το e-εξυπηρέτηση από το:
e-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -->Για πολίτες-->e-εξυπηρέτηση

ή
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την Αρχική σελίδα το εικονίδιο e-εξυπηρέτηση (δεξιά):

Από τις υπηρεσίες της e-εξυπηρέτησης επιλέγετε την «Αίτηση για χορήγηση αντιγράφων από φάκελο οικοδοµικής
άδειας και από εκεί το «Αποστολή ηλεκτρονικής αίτησης για 'Αίτηση για χορήγηση αντιγράφων από το φάκελο
οικοδοµικής άδειας'

Συµπληρώνετε την σχετική ηλεκτρονική αίτηση :
στο «Όταν ολοκληρωθεί το αίτηµά µου, θα ήθελα να µε ενηµερώσετε µε» τον επιθυµητό τρόπο
ενηµέρωσης.
στο ΠΡΟΣ : τον αριθµό της οικοδοµικής άδειας (ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της)
τα συγκεκριµένα στοιχεία
από το φάκελο της οικοδοµικής άδειας (π.χ τοπογραφικό, όψεις κ.α)
την ηλεκτρονική αποστολή τους ή όχι
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Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση των στοιχείων που αιτήθηκαν η υπηρεσία σας ειδοποιεί µε τον τρόπο που
έχετε επιλέξει.
Εάν έχετε αιτηθεί ηλεκτρονική αποστολή τα αιτούµενα βρίσκονται στην ηλεκτρονική θυρίδα
των
αιτηµάτων σας
(είσοδος
µε
τον
κωδικό σας στο www.chania.gr
Υπηρεσίες µου  Τα αιτήµατα µου) από όπου µπορείτε να τα αποθηκεύσετε στον τοπικό σας δίσκο. Τα
αρχεία παραµένουν εκεί για ένα µήνα (οπότε και γίνεται εκκαθάριση των αρχείων χρηστών).

Εάν έχετε αιτηθεί παραλαβή σε αυτοπρόσωπη παρουσία, µπορείτε να προσέλθετε στην υπηρεσία και να
παραλάβετε τα σχετικά στοιχεία για τη δημιουργία φωτοαντιγράφων µε δική σας ευθύνη συµπληρώνοντας
την σχετική υπεύθυνη δήλωση. Η επιστροφή τους γίνεται στην υπηρεσία αποκλειστικά εντός 5 ηµερών. Σε
αντίθετη περίπτωση ενεργοποιούνται οι σχετικές διαδικασίες ποινικής και αστικής ευθύνης περί κατοχής
δηµοσίου εγγράφου.
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